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UBND HUYỆN LỆ THỦY 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /GD&ĐT 
V/v thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân 

bằng giới tính khi sinh” tỉnh Quảng Bình  

giai đoạn 2021-2025 

                Lệ Thủy, ngày      tháng 8 năm 2021 

 Kính gửi: Hiệu trưởng (giám đốc) các đơn vị trực thuộc Phòng GD&ĐT 

      

Thực hiện Kế hoạch số 1291/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Bình, Công văn số 2431/SGDĐT-GDTrHTX ngày 29/7/2021 của Sở 

GD&ĐT về việc thực hiện Đề án “Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh” tỉnh 

Quảng Bình giai đoạn 2021-2025, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị tổ 

chức triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh 

(MCBGTKS) phù hợp với từng cấp học nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng thực hành 

bình đẳng giới cho học sinh. 

2. Đưa nội dung về MCBGTKS vào hoạt động dạy học và giáo dục: 

- Lồng ghép các nội dung về giới, bình đẳng giới, MCBGTKS và các quy định 

về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi vào chương trình giảng dạy cấp THCS. 

- Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa về bình đẳng giới và MCBGTKS. Duy trì góc 

sinh hoạt về bình đẳng giới, MCBGTKS, câu lạc bộ bạn gái tiêu biểu với các hoạt 

động truyên truyền, truyền thông về bình đẳng giới. 

3. Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn nội dung giảng dạy về giới 

và bình đẳng giới khi có kế hoạch. 

4. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động MCBGTKS; 

tổ chức hội nghị triển khai, đánh giá, sơ kết và tổng kết thực hiện Kế hoạch vào năm 

2025. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ 

tướng Chính phủ, Chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và của các cấp về các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực 

hiện nghiêm túc Công văn này. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Trưởng phòng (b/c); 

- PTP, CB, CV (c/đ); 

- Đăng website; 

- Lưu: VT. 
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